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 (التعريف بالبحث ):الفصل األول 
: مشكمة البحث 

     تعّد عممية تعميم المغة عند الطفل من العمميات المعقدة  والتي حّيرت الكثيرمن 
المتخصصين والباحثين حتى يقفوا عمى كنو العممية وسرىا ، إذ ان الطفل يتعمم 

أصعب المغات بمرحمة الطفولة المبكرة ، صحيح انو ال يمم بكل المفردات أو بالكثير 
. منيا إال انو يتعمم ما يستطيع أن يتواصل بو مع اآلخرين 

     إال انو في الحياة الواقعية ينقسم األطفال عمى ثالث فئات ، األولى تضم 
أشخاصا يعانون من قصور لغوي ومن عجز في قدرتيم عن التعبير عما يحسون 

وما يدركون ، والثانية تضم أطفاال يتمتعون بخصب لغوي وثراء في التعبير ، والثالثة 
( . 1983، 247االلوسي ،ص )وىي الفئة الوسط بين ىاتين الفئتين 

     وقد الحظ الكثير من المفكرين والمعممين في رياض األطفال إن بعض األطفال 
في الفئتين األولى والثالثة من الفئات السابقة يعانون من صعوبات في نطق بعض 

. األصوات المغوية ونطق حروف مختمفة فضال عن نطق بعض كممات محددة 
 ل      فالمغة العربية تواجو تحديا في عممية النطق السميم ليا ، ال من حيث ما يتص
منيا بجانب األعراب فقط ولكن أيضا من الناحية الصرفية التي تتعمق ببنية الكممة 

الكندري ،ص )ونطقيا ، ويبدو ذلك ممثال في عممية االشتقاق المتعدد لمكممة وغيرىا 
49-50، 1996 .) 
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      وينضم الباحثان مع ىؤالء في مالحظتو لعدد واسع من األطفال الذين يعانون 
من ىذه المشكالت والصعوبات وقد عمد إلى تشخيص بعض من ىذه الحاالت 

باالستعانة بعدد من المربين  والمعممين في رياض األطفال  والمدارس االبتدائية في 
. ىذا التشخيص 

 أنفا  إثبات الكثير من الدراسات والبحوث وطرح الكثير من ه     وما يعزز ما ذكرنا
األدبيات أن المستوى المغوي لألطفال في تدني مستمر وان القراءة في تعثر دائم 
فضال عن القصور في معظم الجوانب المغوية األخرى السيما عند األطفال في 

 الباحثان ضوسيعر .(الصف األول االبتدائي  )المرحمة األولى من التعميم االبتدائي 
. بعضا من ىذه الدراسات في الفصل الثاني من ىذا البحث 

      وبعد استقراء ىذه الصعوبات عمد الباحث إلى إجراء ىذا البحث لموقوف عمى 
.    ىذه المشكمة محاوال تشخيصيا والبحث عن أسبابيا ووضع العالجات المقترحة ليا

: أىمية البحث 
     يجب أن تنال المغة رعاية أىميا والمتكممين بيا ألنيا أداة الحضارة  اإلنسانية 

وأساس ليا وبيا يمد اإلنسان وجوده ،وما كان لممعارف إن يكتب ليا الحياة األ بالمغة 
 .

     إن  حقل التعميم المغوي من الحقول الميمة  المتجددة المتطورة في مجال التربية 
،ذلك ألن التعميم المغوي بداية كل تعميم وتفكير وقد وجد من عمماء النفس الحديث 
من يقول إن المغة ىي التفكير نفسو وىي داللة عمى أىمية المغة في التفكير وتنويو 

 4الرحيم ،ص )إلى شدة الترابط بينيما ألننا نعبر في الغالب عن افكارنا بألفاظنا 
،2004 .) 

    إن المغة تكتسب غالبا باالستماع ،والمحاكاة مع كل من يتصل بيم الفرد ويؤدييا 
الكندري وعطا )ىذا المتعمم عمى أية صورة من الصور أو عمى الصورة التي سمعيا 

 (. 18،1996،ص
     فما يتعمم الطفل من قصص وغيرىا يجب أن  يعبر عنيا ال بمغتو فقط بل 

بوساطة األغاني والحركات والصور وأشياء أخرى يسيرة  كبناء المعب من الورق  
(.                                                                                                   1983، ،112اآللوسي واميمة ،ص)وغيرىا 
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        الطفل يولد وأجيزتو الصوتية مبرمجة بشكل تام إلنتاج األصوات والمغة اال 
أنيا غير قادرة عمى إصدار الكالم األ بعد المرور بمراحل نمو معينة ىي النمو 

( . 12،1986إسماعيل ،ص )الحسي –الجسمي والنمو الحركي 
       لقد اىتمت التربية الحديثة بالنمو االنفعالي واالجتماعي مثل اىتماميا بالجانب 

العقمي  فأخذت المؤسسات التربوية تيتم بمشكالت األطفال االنفعالية  وأساليب 
توافقيم مع أنفسيم  ومع اآلخرين الذين يحيطون بيم ، فاكتساب الطفل لمميارات 
والمعارف والعادات العقمية والجسمية يتأثر إلى حد كبير بحالتو النفسية واالنفعالية 

(  1990 ،67الداىري والعبيدي ،ص)التي تؤثر بدورىا في تكامل شخصيتو 
: النمو المغوي عند الطفل 

        قسم العمماء المغة عمى أنواع فمنيا لغة الممس ولغة البصر ولغة السمع ، 
: أما لغة السمع فيي لغة الكالم والتي فضميا اإلنسان واعتمدىا لألسباب اآلتية 

إن اإلشارات البصرية تستعبد األيدي وتعوق المرء عن استمرار العمل عند  -1
. التخاطب 

 .الترى اإلشارات البصرية في الظالم  (العين)إن لغة البصر  -2

 .إن لغة الكالم أسرع من أي من المغات األخرى  -3

إن لغة اإلشارات البصرية تقميدية بالذات ، فيي عاجزة عن الداللة عمى  -4
  (1983 ،509-508صميبيا ،ص).  المعاني المجردة العميقة

 األولى من حياتو فيو يستعمل لغتو ة في االستعمال المغوي منذ المحظليبدأ الطف
األولى أو صوتو األول لمتواصل مع المحيط وذاك ىو البكاء ،الذي يبدأ الطفل 

انو الصيغة ( WALF 1969ولف ) لبتمييزه إلى ثالثة أنواع من البكاء عمى ما يقو
وال يمبث الطفل حتى يبدأ باصطناع أصوات .اإليقاعية وبكاء  الغضب وبكاء األلم 

كثيرة في الشير الثاني ثم يبدأ بالمناغاة في الشير الرابع إلى الشير الخامس وبعدىا 
تأتي مرحمة التنغيم عند األطفال  إذ يبدأ الطفل بإنتاج سمسمة طويمة من األصوات ال 

معنى ليا إال أنيا ذات درجات مختمفة ارتفاعا وانخفاضا ، ولكي يستطيع الطفل 
الكالم ال بد لو من الوصول إلى عمر زمني وفسيولوجي معين والبد من تدريب 

(  1983 ،5 واميمة ،ص ياأللو س)وممارسة من اجل تعمم لغة الكالم لديو  
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 الخمس كممات بنياية السن األولى ثم تأتي ز     إن قدرة الطفل الكالمية ال تتجاو
بعدىا كبسة قد تؤدي إلى فقدان حتى ىذه الكممات ولكن ىذا أمر طبيعي ال يستحق 
القمق إذ ان الجزء األكبر من طاقة الطفل في ىذا العمر تنسحب إلى جوانب جسمية 

 ( 1983 ، 73 واميمة ،ص ياأللو س)وحركية نامية أخرى غير المغة 
ثم الجمل ذات الكممتين  (الكممة الجممة )ثم تأتي مرحمة الجممة األولى لمطفل وىي  

 ثم مرحمة تعمم الصرف في المغة ةفي نياية السنة الثانية ثم  مرحمة الجمل القوا عدي
، وخالصة ذالك كمو أن اكتساب الطفل وتعمم المغة لديو مرتبط ارتباطا وثيقا با لنمو 

أي إن االستعداد لمكالم فطري  (1991 ،168-158الحمداني ،ص0.العقمي لديو 
عند الطفل ، أما المغة فيي مكتسبة ، وىي ممكة خاصة باإلنسان وحده دون سائر 

أي أن عممية النطق ميما قيل في تمقائيتيا . (2007، 4الترتوري ،ص)المخموقات 
،تظل منظمة بصورة تفوق قدرة الجياز العصبي عند الحيوانات عمى أحداث ىذه 

أستيتية )الميمة ، أو أدارتيا عمى النحو الذي يقوم بو الجياز العصبي عند اإلنسان 
. ( م 5،2003،ص

 قمما ءإن أطفال المال جي ( م 1946برودبيك اوروين   )     وعندما نقرأ ما الحظو
ينتجون األصوات وان بكائيم اقل منو عند األطفال العاديين ولم يستغرب  اوروين 

 في قفر وال يوجد في دمن ذلك وعّده أمرا طبيعيا ونحن نتفق معو فالطفل ال يول
األسرة والمجتمع معزوال أو محايدا إزاء المنجزات المادية والفكرية من حولو بل البد 

نما ىو ينمو لغويا باستعماليا ويعبر عن نشاطو    لو من التفاعل معيا وا 
3 

       السموكي والمغوي بوساطتيا مثمما يفعل غيره من الراشدين ، بل من طريق 
االلوسي  )ذلك وحده تتكون قدراتو العقمية الخاصة وتنشأ وظائفو العقمية العميا  

( . 1983 ، 13- 9واميمة ، ص
       لقد وجد عدد من الباحثين إن أساليب الوالدين في تربية الطفل األول  والوحيد 
تختمف عن اساليبيما في تربية الطفل األخير وكذلك عن باقي األطفال بين األول 

واألخير ،إذ أشارت دراسات كثيرة إلى تفاعل الوالدين مع الطفل األول واىتماميا بو 
أكثر من إخوانو ،في حين أشارت دراسات أخرى إلى أخطاء كبيرة يقع فييا اآلباء في 
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تربية الطفل األول بسبب جيميم وضعف خبرتيم ، لقد شغل موضوع ترتيب الطفل 
في األسرة دراسات اىتمت بجوانب نفسية منيا الذكاء وسمات  الشخصية والنضج 

مرسي ، )االجتماعي والتحصيل الدراسي ونمو القدرات  والميارات وغيرىا  
األسرة و )من ىنا البد لمطفل من التواجد مع اآلخرين  (،ب ت 106-104ص

بغية التواصل لتتوافر  (األقران واإلخوة والوالدين وكل عناصر المحيط الخارجي
واسطة انتقال -المرسل ، الوسط)العناصر المغوية إذ إن من عناصر الحياة لمغة 

فعند فقدان واحد من ىذه العناصر فقدت المغة مقومات وجودىا  (،المتمقي - المغة 
،وىنا نذكر أن الطفل ينطق ما يسمع وكمما سمع الكثير نطق بالكثير، بل وكمما 
كررنا عميو ما يسمع ويحب أن يسمعو مع وجود التعزيز السيما التعزيز االيجابي 

. كمما كان اإلنتاج المغوي لو عمى أحسن ما يكون 
       وىذا ما يؤكده  قانونا التكرار والتعزيز في عمم النفس وىما من ابرز قوانين 

التعمم بشكل عام والتعميم المغوي بشكل خاص وال يفوتنا ىنا أن نذكر إن من نظريات 
اكتساب المغة نظرية التقميد والمحاكاة التي ليا أسس متينة في موضوع اكتساب المغة 

. لدى األطفال 
:     و تتجمى أىمية البحث الحالي من أىمية ما يأتي 

الطفل بعّده ارقي الكائنات المكّرم من قبل اهلل سبحانو وتعالى بالتفضيل والتقويم  -1
وعّده نواة المجتمع واألساس في بناء  *((لقد خمقنا اإلنسان في أحسن تقويم  ))

األجيال المتعممة والمتطورة لمحياة فيو أساس العممية التربوية والعممية واألساس 
 عمى الجميع عناية كل الفمسفات بالطفل ألن ىذه ىوال يخف. في كل شيء 

 المرغوبة تالمرحمة ىي مرحمة االستعداد الكتساب الميارات والعادات والسموكيا
وتنمو لديو القدرات واالستعدادات والميول التي تؤىمو الكتساب أنواع المعارف 

وتعد ىذه المرحمة من أسرع المراحل لمنمو  (1983 ،17-16الشرقاوي ،ص )
–المغوي لألطفال ، اذ يصل المحصول المغوي لمطفل في نياية ىذه المرحمة 

لذا   (17،2007الترتوري،ص)كممة   (2500)إلى نحو  –نياية السنة السادسة 
يكون التعمم المغوي الصحيح عمى جانب كبير من األىمية ألنو األساس في ذالك 

 .كمو 
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ذا وقفنا عمى  -2  المغة  وسيمة االتصال بين الفرد والمحيط السيما أبناء جنسو ، وا 
فان السموك المغوي يشكل مساحة واسعة (دراسة السموك  )تعريف عمم النفس بأنو 

والفعاليات .  من السموك اإلنساني ونتيجتو دون شك ىي الفعاليات العقمية 
المغوية عند اإلنسان تكون ركنا ميما من أركان التفاعل االجتماعي إذ من دونيا 

 (1991 ،13الحمداني ،ص )اليمكن لمفرد أو األفراد التواصل اجتماعيا 

: تشخيص الصعوبات 
      بعد أن أحس الباحثان بيذه المشكمة ووجودىا لدى بعض األطفال عمدا إلى 

معممين ومدرسين  )االستعانة بعدد من الزمالء المتخصصين في بتعميم المغة العربية 
معتمدين أسموب المالحظة القصدية لعينة البحث ىو ومجموعة المعممين  (

والمدرسين بعد أن أعدىم لممالحظة من طريق بعض التدريبات والمالحظات الموجو 
.  لالستعانة بيا في أثناء العمل لتشخيص  الصعوبات في النطق المغوي 

: وكانت الصعوبات عمى النحو األتي 
 . (تاء   )لفظ حرف الكاف  -1
  .(تاء )لفظ حرف السين  -2

 .(صاد )لفظ حرف السين  -3

 .(سين )لفظ حرف الصاد  -4

 (دال )لفظ حرف الكاف  -5

 (ياء )لفظ حرف الراء  -6

 (زاي )لفظ حرف الظاد  -7
 (تاء )لفظ حرف السين  -8

 .(ىمزة مخففة )لفظ حرف الراء   -9

.  عدم القدرة عمى نطق الحروف المتماثمة المتوالية -10
: حدود البحث

: تحدد البحث الحالي ب
.  في المغة العربية قصعوبات النط-  1
. سنوات  (6-4)األطفال بعمر - 2
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. عشرة صعوبات شخصيا الباحث من طريق المالحظة المقصودة - 3
: تحديد المصطمحات 
ضّد : صعوبة ،  صعب عميو األمر .صعب  (في المغة  ):         الصعوبة 

جعمو صعبا : وصّعب . فاألمر صعب ،المفرد صعبة ، والجمع صعاب .سيل 
(. 424،1973معموف ،ص )واستصعب الشيء وجده صعبا :
كل ما يعرقل أو يعيق  ىدف معين ويتطمب  ))عرفيا إبراىيم  (في االصطالح)

او . ( 10،1977إبراىيم ص()(اجتيازه  جيدا فريدا من الجيود العقمية والجسمية 
كل عائق يقف مانعا لتحقيق ىدف معين وباعث نزعة التحدي ويتطمب ))ىي 

 (. 2003، 55 ،صlittri(.)(اجتيازه الكثير من الجيد 
التي تواجو األطفال (غير المرضية  )أنيا اإلعاقة  : ويعرفيا الباحثان  إجرائيا 

. عند تعمميم الكالم 
المغات ممكات شبيية بالصناعة ،إذ ىي ممكات في  ))عرفيا ابن خمدون :المغة 

المسان لمعبارة عن المعاني وجودتيا وقصورىا بحسب تمام الممكة أو نقصيا 
نما ىو بالنظر إلى التراكيب  ابن ( .) (،وليس ذالك بالنظر إلى المفردات ،وا 

بأنيا استخدام منظم  ( sternberg)وعرفيا .(1983 ،1092خمدون ،ص 
 (. Sternberg، 2003)لمكممات من اجل تحقيق االتصال بين الناس 

الفصل الثاني  
الدراسات السابقة 

     سيعرض الباحثان  في ىذا الفصل الدراسات التي يعتقدان  أن ليا صمة معينة 
بالبحث الحالي ، ولما لم يجدا دراسات أو بحوث تناولت مشكالت نطق األطفال 
. وتعمميم المغة والصعوبات التي تواجييم في مرحمة اكتسابيم المغة وتعمميم إياىا 

       ولم يجدا  ولم يقفا عمى بحوث أو دراسات تناولت الصعوبات أو المشكالت 
سنين في نطق األصوات المغوية والحروف  ( 6_4 )التي تواجو األطفال في سن 

والمقاطع الكالمية ، لذا اكتفى الباحثان  بعرض دراسات تناولت التعميم االبتدائي 
بعدىا مرحمة يكون الطفل فييا في  (األول االبتدائي  )السيما المراحل األولى فيو 

. سن السادسة من عمره 
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     وتناولت ىذه الدراسات التي عرضيا الباحثان مشكالت وصعوبات في الميارات 
والقدرات المغوية غير النطق لألصوات والحروف ، إذ تناولت جوانب لغوية أخرى 

. كالقراءة واإلمالء والتعبير الشفوي وغيرىا 
     واكتفى الباحثان  بالدراسات العربية إذ إن  البحث الحالي يتناول الطفل العربي 

: وكانت الدراسات كاألتي . (العراقي  )
.  م 1958دراسة محمد محمود رضوان  -1
 .     م 1976دراسة عباس عبد ميدي  -2

 . م 1980دراسة رشدي احمد طعيمة  -3

 . م 1980دراسة عبدالعزيز القوصي وآخرون   -4

 . م 1992دراسة عناد الكبيسي  -5

.  م 1958دراسة محمد محمود رضوان 
المحصول المفظي لتالميذ الصفوف األولى من  )     كانت ىذه الدراسة بعنوان 

. (المدرسة االبتدائية 
      أجرى الباحث ىذه الدراسة بيدف تعّرف  المحصول المفظي لتالميذ الصفوف 

واستعمل األسئمة الحوارية أداة لدراستو مع المثيرات . األولى في التعميم االبتدائي 
تمميذا طبقت عمييم األسئمة  ( 202)بمغت عينة البحث . الصورية في التعميم 

جمع الباحث بعدىا . تمميذا  ( 100 )الحوارية ، وعرضت المثيرات الصورية عمى 
 ( 327)مفردة من ضمنيا  ( 22409 )المفردات وجعميا في قائمة ،  إذ بمغت 

اسم ، فعل  )وعند تحميل قائمة الكممات بحسب أصناف الكالم العربي .مفردة شائعة 
توصل الباحث إلى أن نسبة األسماء أكثر من نسبة األفعال ، واألخيرة (، حرف 

. أكثر من نسبة الحروف 
.      م 1976دراسة عباس عبد ميدي 

اثر بعض الوسائل التدريسية في تعميم القراءة لألطفال  )     كانت الدراسة بعنوان 
،وكان اليدف من الدراسة تعّرف اثر ثالث من اإلشارات المستخدمة من   (المبتدئين 

الصورة و الشكل العام )التالميذ المبتدئون في التعّرف عمى الكممات وىذه اإلشارات 
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إذ أجرى الباحث تجربتو عمى التالميذ المسجمين  (لمكممة و الحرف األول لمكممة 
.   الجدد في الصف األول االبتدائي 

ناث ) من التالمذة  ( 60)    بمغت عينة البحث  وعمد الباحث بعدىا إلى ( ذكور وا 
طفال من كل جنس وبعدىا قسميم عمى ثالث مجموعات في كل  ( 30)سحب 

أسماء و  ( 6)كممة مقسمة عمى قسمين  ( 12)تالميذ ، واختار  ( 10 )مجموعة 
أفعال يتعمميا التالميذ ، إذ كانت الكممات متساوية في الطول ، مختمفة في  ( 6)

. الشكل والمفظ ، مع اختالف حروفيا األولى 
بطاقات  ( 5)     اتبع الباحث البطاقات كأجراء تعميمي مع التالميذ إذ استعمل 

 ( 15)محاوالت تعميمية مدتيا   ( 5 )لتعميم كل كممة،باستعمال إشارة واحدة وبتكرار 
. يوما 

 ( 0،001 )     كانت نتائج البحث أن ىناك تأثيرا ذا داللة إحصائية عند مستوى 
لإلشارة المستعممة في تعميم القراءة لممبتدئين في مساعدة التالميذ عمى القراءة ، وان 

بين متوسط تحصيل التالميذ   ( 0،001 )ىناك فرقا ذا داللة إحصائية عند  مستوى 
الذين استعمموا إشارتي الحرف األول لمكممة والصورة ، موازنة  بإشارة الشكل العام 

. ولم يظير اثر لمجنس في ىذه التجربة . لمكممة 
.  م 1980دراسة رشدي احمد طعيمة 
وفييا  اعد الباحث اختبارا  (اختبار األصوات العربية  )     كانت الدراسة بعنوان 

تشخيصيا اليدف منو التعرف عمى نطق األصوات العربية عند  المتعممين العرب في 
احتوى االختبار سبعة . عمان ن وتحديد المشكالت والصعوبات التي يواجيونيا 

نطق األصوات ، )عناصر يقيس كل عنصر منيا ميارة معينة وىذه الميارات ىي 
ونطق األصوات مع الكممات ،ونطق حروف المد ، والتمييز بين الوحدات الصوتية 
المتشابية ، وقراءة أصوات معينة داخل جممة معينة ، والسرعة في نطق الكممات ، 
والتعبير عن عالمات الترقيم ونطق ونطق بعض األصوات وبعض الجمل اإلنشائية 

وذيل االختبار بتعميمات لتسييل عممية اإلجابة عميو وتطبيقو ، إذ خصصت درجة (
 . واحدة لكل حرف أو كممة أو جممة يقرؤىا المتعمم قراءة سميمة 

.  م 1980 القوصي وآخرون  زدراسة عبدا لعزي
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دراسة معوقات القراءة والكتابة في التعميم االبتدائي  )     كانت الدراسة بعنوان 
إذ اشترك الباحث مع فريق العمل بيذه الدراسة لتحديد مشكالت (ومقترحات معالجتيا 

القراءة والكتابة والصعوبات التي تواجو األطفال المبتدئين في اكتساب الميارات 
الخاصة بالقراءة والكتابة وتعمميا ومن ثّم تقديم المقترات لعالجيا ،إذ قام فريق العمل 

 كتب المغة العربية في المرحمة االبتدائية وتعرف  مدى أداء ىذه الكتب لىذا بتحمي
دورىا التعميمي ،مع الكشف عن موقف معممي المغة العربية الذين قد تخرجوا من 

وبعد تحديد المعوقات األساسية في .دور المعممين من طرائق تعميم القراءة والكتابة 
ميارات القراءة والكتابة في الصف األول والثاني وىكذا حتى الصف السادس 

عدم استناد طرائق تعميم )االبتدائي ، تم التوصل إلى أن معوقات القراءة تتحد باآلتي 
القراءة لممبتدئين إلى األسس العممية الصحيحة والسميمة ،قمة الدراسات والتجارب 
العممية في ىذا المجال ،االنتقال بالطفل من العامية التي كان عمييا في البيت 

واألقران  إلى الفصحى في المدرسة بصورة فجائية ،وافتقار الكتب الى التدرج المغوي 
 .  (والمنطقي السميم ، وعدم التخطيط العممية السميم 

 
 

.  م 1992 دراسة عناد الكيسي 
 في تعميم القراءة والكتابة ةتقويم الطريقة التو ليفي )     كانت الدراسة بعنوان 

 في ةأجريت ىذه الدراسة بيدف تعّرف  مدى كفاية الطريقة التو ليفي (9لممبتدئين 
وكان عدد أفراد العينة  (الصف الثاني االبتدائي )تعميم القراءة والكتابة لممبتدئين 

( 149)  ، وةتمميذا تعمموا عمى وفق الطريقة التو ليفي (140)تمميذا منيم  (289)
 مدرسة في 129)تمميذا تعمموا عل وفق الطريقة الصوتية ،إذ توزعت العينة عمى 

اختيار  )وقد اعد الباحث اختبارات أربعة ىي . محافظات بغداد وبابل وواسط 
وكانت  ( واختبار القراءة الجيرية – واختباراألمالء –و اختبارات الفيم -المفردات 

 عمى التالميذ الذين ةالنتائج تفوق التالميذ الذين تعمموا عمى وفق الطريقة التو ليفي
تعمموا عمى وفق الطريقة الصوتية في اختبارات المفردات والفيم ن ولم تكن ىناك 
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ولم يكن ىناك فرق . فروق ذات داللة إحصائية في اختباري اإلمالء والقراءة الجيرية 
. ذا داللة إحصائية في األداء الكمي بين المجموعتين 

: الفصل الثالث 
 (منهجية البحث )

      اتبع الباحثان منيج البحث ألوصفي التحميمي منيجا  لبحثيما ، إذ ييتم ىذا 
التربوية محاوال تحديدىا والكشف  (موضوع  الدراسة  )المنيج بوصف الظاىرة 

ويعد من المناىج الواسعة .عن أسبابيا وتفسيرىا عمى  وفق خطوات عممية دقيقة
االستعمال في مجال البحوث التربوية والنفسية فضال عن طيف واسع من العموم 

إذ يعد من انجح السبل لمتزود بالمعمومات وتوفيرىا وتحديد مجاالت الدراسة 
 ( 60،2001-59العمر ،ص )وعمقيا وحدودىا بشكل واضح وجمي  

يتمثل مجتمع البحث الحالي باألطفال الذين يعانون من  :مجتمع البحث وعينته
صعوبات مختمفة في نطق األصوات والمقاطع الصوتية والحروف العربية والذين 

ولما كان من الصعوبة بمكان .عندىم صعوبات في تعّمم نطق الكالم العربي 
تحديد ىذا المجتمع وحصره عمد الباحثان  إلى مبدأ المالحظة المقصودة 

لتشخيص ىكذا أطفال وبالتعاون مع معممين وعدد من األشخاص األكفاء في ىذا 
المجال عثر عمى عشرة أطفال يعانون من صعوبات مختمفة  في نطقيم أو في 

. تعمميم لمغة والكالم 
عمل الباحثان استبانتين استعمميما في بحثو األولى خاصة :أداة البحث 

باألسباب التي تقف وراء ىذه الصعوبات ، والثانية خاصة بالمقترحات العالجية 
. لعالج ىذه الصعوبات 
: خطوات عمل األستبانتين 

 ت    عمل الباحثان استبانة لحصر األسباب التي تقف وراء ىذه الصعوبا
،وعرضاىا عمى عدد من المتخصصين في التربية وعمم النفس وتعميم المغة العربية 
ومناىجيا ،وعدد من أطباء األطفال والجراحة العامة والتخصصية ، وبعد جمع ىذه 

األستبانات وتفريغيا في استبانة مغمقة أعيد توزيعيا عمى الخبراء بيدف الوقوف عمى 
. األسباب الحقيقة التي اجمع عمييا الخبراء 
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: وكانت الصيغة النيائية ليذه األستبانة عمى النحواألتي 
عدم التحاق الطفل في رياض األطفال وقمة االختالط مع األقران  1

. في التجمعات االجتماعية كالبيت واألسرة والنادي وغيرىا 
 لمطفل كاألجيزة المرئية ةقمة وسائل االتصال الحديثة المقدم 2

.  والصوتية 
. عدم االنتباه لمنمو المغوي لمطفل من قبل الوالدين  3
. عدم المعالجة السريعة لتباطؤ النطق لدى الطفل  4
. عدم المعالجة السريعة لصعوبة النطق عند اإلحساس بيا  5
انشغال الوالدين عن الطفل وقمة الساعات التي يقضييا الطفل مع  6

. الوالدين 
. كون الطفل الوحيد لألسرة  7
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مما يؤدي )المعاممة التسمطية من قبل الوالدين واالخوة االكبر سنا  8
. بالطفل الى االنعزال وتجنب مواقف المحاورة معيم 

ميل االطفال الى تعّمم االصوات الصائتة اذ ان تعّمم االصوات  9
الصائتة اسيل من تعّمم الصامتة االمر الذي قد يجعل الطفل يتجب 

نطق الصعب والتركيز عمى اليسير فقط مما يولد صعوبات في 
.  النطق 

ىمس وجير الحروف اذ ان الطفل يتعّمم الحروف الجيرية بشكل  10
اسرع من الميموسة كون االخيرة اليسمعيا بوضوح الحرف 

. المجيور مما يولدلديو صعوبة في نطقيا 
االنعزال في بعض الفترات الحرجة من عمره والمرور بازمات نفسية  11

  .
. الحرمان من الوالدين  12
. الحرمان الثقافي  13
الحرمان الحسي المتمثل في عدم تعريض الطفل الى المثيرات  14

. الحسية 
. ترتيب الطفل في األسرة  15
. األمراض العضوية الصعبة ال سيما المزمنة منيا  16
مشكالت التنفس كالسرعة بالتنفس او الحرج او الخوف من المعمم  17

. مما يؤدي الى الخوف واالرتباك في الكالم 
. مشكالت في الفك اواالسنان او الشفتين او اعضاء الفم االخرى  18
. التغير في معدالت النمو الطبيعي في بعض مراحل الطفولة  19
. امراض سوء التغذية  20
 

       وعمل الباحثان استبانة ثانية و بالطريقة نفسيا تتعمق  بالمقترحات العالجية 
ليذه الصعوبات وزعت أيضا عمى عدد من الخبراء والمتخصصين في التربية وعمم 

؟ ....... النفس وتعميم المغة العربية ومناىجيا وأطباء األطفال  والجراحة 
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: فكانت الصيغة النيائية لألستبانة عمى النحو األتي 
تنظيم خدمات الدولة المقدمة لمطفل عمى وفق االسس التربوية  1

. والنفسية والمغوية السميمة 
عمل الندوات والدورات والمحاضرات في المؤسسات التربوية   2
عمل برامج تمفزيونية خاصة بالألطفال وتربيتيم تربويا ولغويا  3

. عمى  وفق األسس الصحيحة 
األىتمام بتغذية الطفل في رياض األطفال وفي غير رياض  4

. األطفال 
عمل دورات تدريبية لمعممي رياض األطفال تشمل برامج لغوية  5

. تساعد عمى عالج صعوبات النطق لدى األطفال 
توجيو القائمين عمى رياض األطفال عمى معاممة األطفال وفق  6

السبل السميمة وذالك بعدم اىمال اى طفل في التعميم والتدريب 
. والمشاركة 

. مراعات مبدأ الفروق الفردية في تعميم رياض األطفال  7
. الحرص عمى الحاق جميع األطفال في رياض األطفال  8
طالب الصف األول  )تزويد رياض األطفال والمدارس األبتدائية  9

. بكل وسائل االتصال الحديثة واألجيزة الصوتية والمرئية  (
اعتماد المختبر المغوي اداة فاعمة في تعميم المرحمة األولى في  10

التعميم األبتدائي كونو خير وسياة لمكشف عن الصعوبات المغوية 
. عند األطفال 

حرص الوالدين عمى تخصيص الوقت لأللتقاء باألبناء والحديث  11
. معيم ومشاركتيم شتى مجاالت حياتيم 

. الحرص عمى عدم انعزال الطفل السيما في سنينو األولى  12
تكفل الدولة معالجة الذين يعانون من ىكذا صعوبات من قبل   13

. األطباء والمتخصصين في عمم النفس بشكل مجاني 
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لكل من الفقرات في األستبانتين لتحديد  % 80عمما أن الباحثين اعتمدا نسبة 
الصيغة النيائية ليا  

 
 

: الوسائل اإلحصائية
 . ا وسيمة إحصائية لبحثييمةاستعمل الباحثان النسبة المؤوي

د يونس طاىر ، .م.داسماء كاظم ، ا.م.عبدالرزاق عبداهلل ، ا.د.ا: اسماء الخبراء *
م حيدر مزىر .ىيفاء ،م. لطيفة ماجد ، د. أميرة محمود ، د. د مثنى عموان ،د.م.ا
ممحمد عبدالوىاب ،الطبيب قاسم محمد العبيدي،الطبيب حسن عموان .م عدنان ،م.،م

، الطبيب سامي منذور ، الطبيب ايياب راضي ،  
 
 
 

. عرض النتائج وتفسيرها ،والتوصيات والمقترحات :الفصل الرابع 
: عرض النتائج

         يحاول الباحثان في ىذا الفصل  أن يعرضا النتائج فيما يخص األستبانتين 
. وما جاء فييا من أسباب ومقترحات ويحاول تفسير ما توصل إليو البحث 

       عرض نتائج األستبانة األولى الخاصة باألسباب ،إذ كان ما تم حصره من 
عشرون سببا يعتقد أنيا تقف وراء صعوبات  ( 20 )األسباب بحسب آراء الخبراء 

سبب اجمع عمييا خبراء المغة و التربية وطرائق التعميم (15)النطق لدى األطفال 
%(  80)وبنسبة  (15)إلى  التسمسل  (1)وعمم النفس ، وىي تبدأ من التسمسل 

%( 80)وبنسبة  (20)إلى التسمسل  (16)واجمع األطباء عمى الفقرات من التسمسل 
ولم يؤشر عمى ىذه األسباب بنسب معينة لدرجة شدتيا أو عدم ذالك إذ أن .أيضا 

أطفال عانى كل (10)الصعوبات كانت بنسب واحدة ألن العينة في البحث كانت 
. طفل من ىؤالء من صعوبة واحدة 



 2009/دد العدد ال ابد  الثالثوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مجلددديالدد

 

مقترحا اجمع الخبراء (16)أما فيما يخص استبانة المقترحات فقد بّمغت المقترحات 
. عمييا بما فييم األطباء 

:  تفسير النتائج 
          لقد أتضح من نتائج استبانة األسباب أن معظم ىذه األسباب كانت نتيجة 
لضعف القائمين عمى تربية األطفال بقوانين التربية وعمم النفس السميمة إذ تبين أن 
معظم أنواع التقصير كانت نتيجة إىمال الوالدين والمربين واألسرة يشاركيم في ذلك 
معمم رياض األطفال لضعف في اعداده  ونقص في خبرتو ،وتأكد من ىذه النتائج 

أيضا أن خير وسيمة إلنجاح تربية الطفل وتعميمو أنواع المعارف السيما تعممو 
لمنطق السميم وتعممو المغة بصورة صحيحة ىو إتباع قوانين عمم النفس وعمم التربية 

وأراء المربين في ىذه المسألة والحرص كل الحرص عمى أن يكون الطفل في 
مجتمعو وموقعو الصحيح والحرص عمى احاطة بكل وسائل االتصال الحديثة وتركو 
يمعب مع األقران بحرية تامة عندما يكون ذلك في المكان والزمان الصحيحين ،و 
ثارة ذالك بكل  مسألة حرص األسرة عمى مشاركة أطفاليا الكالم منذ الصغر،بل وا 
الوسائل المتاحة من طريق المعب مثال أو الرسم أو قراءة القصص لمطفل أو غير 

أما فيما يخص األسباب التي أتضح أنيا نتيجة لمرض معين فكل ما يمكن . ذالك 
ان يقال ىنا ىو الحرص عمى تقديم العالج الطبي لذلك مع الحرص عمى توفير 
الجو العائمي السميم لو وأحاطتو بالحنان والرعاية الالزمة لتجاوز األزمة ومن ثّم 

تطبيق ما قمناه أنفا لينمو الطفل سميما من المرض ومن أعراض القصور في النمو 
. التربوي والسموكي والمعرفي السيما اذاكانت المدة المرض الذي مّر بيا طويمة 

:   التوصيات 
. توفير الجو العائمي السميم لألطفال  -1
ترك الطفل يمعب بحرية تامة مع الحرص عمى رعايتو في إثناء المعب من  -2

 طريق المراقبة والمتابعة 

 .تعريض األطفال لممثيرات الحسية باستمرار  -3

 . سميما معافى لزيادة الحنان والرعاية تعجل في نمو الطف -4

 .التعزيز االيجابي مع األطفال أكثر فائدة من غيره من أنواع التعزيز األخرى  -5
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: المقترحات 
. زيادة الدراسات المغوية عند األطفال  -1
 .دراسة العالقة بين النمو المغوي والصحة النفسية  -2

 .دراسة الصعوبات المغوية في المراحل العمرية األخرى  -3

إدخال التكنموجيا الحديثة في تربية األطفال في رياض األطفال والمدارس  -4
 .االبتدائية 

 
 
 
 
 

 

( 1)ممحق /المالحق
.  المحترم ............................. األستاذ 

صعوبات تعّمم النطق المغوي عند األطفال )يجري الباحثان دراستو الموسومة ب 
ومن مستمزمات ىذا البحث إعداد ىذا .(تشخيصيا ،أسبابيا ،مقترحات عالجيا

 الباحثان فيكم من خبرة عممية وسعة اطألع قرر االستعانة بكم د ، ولما يعوناألستبيا
. في إتمام أجراء ات بحثييما 

التي تمثل األسباب التي تقف وراء معاناة * لذا يرجى اإلجابة عمى ىذه الفقرات 
. بعض األطفال من صعوبات في النطق المغوي 

                                         استبانة االسباب  
تمثل الفقرات  ت 

سبب 
قد 

تمثل  
ال 

تمثل  
التعديل 

والمالحظات  
عدم التحاق الطفل في رياض االطفال وقمة  1

االختالط مع االقران في التجمعات 
االجتماعية كالبيت واالسرة والنادي وغيرىا 
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 .
قمة وائل االتصال الحديثةالمقدمة لمطفل  2

.  كاالجيزة المرئية والصوتية 
    

عدم االنتياه لمنمو المغوي لمطفل من قبل  3
. الوالدين 

    

عدم المعالجة السريعة لتباطؤ النطق لدى  4
. الطفل 

    

عدم المعالجة السريعة لصعوبة النطق عند  5
. االحساس بيا 

    

انشغال الوالدين عن الطفل وقمة الساعات  6
. التي يقضييا الطفل مع الوالدين 

    

    . كون الطفل الوحيد لالسرة  7
النعانمة التسمطية من قبل الوالدين واالخوة  8

مما يؤدي بالطفل الى االنعزال )االكبر سنا 
. وتجنب مواقف المحاورة معيم 

    

ميل االطفال الى تعّمم االصوات الصائتة اذ  9
ان تعّمم االصوات الصائتة اسيل من تعّمم 

الصامتة االمر الذي قد يجعل الطفل يتجب 
نطق الصعب والتركيز عمى السيل فقد مما 

.  يولد صعوبات في النطق 

    

ىمس وجير الحروف اذ ان الطفل يتعّمم  10
الحروف الجيرية بشكل اسرع من الميموسة 

كون االخيرة اليسمعيا بوضوح الحرف 
. المجيور مما يولدلديو صعوبة في نطقيا 

    

األنعزال في بعض الفترات الحرجة من  11
.  عمره والمرور بازمات نفسية 
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    . الحرمان من الوالدين  12
    . الحرمان الثقافي  13
الحرمان الحسي المتمثل في عدم تعريض الطفل  14

. الى المثيرات الحسية 
    

    . ترتيب الطفل في األسرة  15
األمراض العضوية الصعبة ال سيما المزمنة منيا  16

 .
    

مشكالت التنفس كالسرعة بالتنفس او الحرج او  17
الخوف من المعمم مما يؤدي الى الخوف 

. واالرتباك في الكالم 

    

مشكالت في الفك اواالسنان او الشفتين او  18
. اعضاء الفم االخرى 

    

التغير في معدالت النمو الطبيعي في  19
. بعض مراحل الطفولة 

    

    . امراض سوء التغذية  20
 
.                       خاصة باألطباء يرجى مالحظة ذالك 20 اى16الفقرات من *

الباحثان 
( 2)ممحق

 
استبيان مغمق  /                                                  م 

. المحترم ................................األستاذ 
صعوبات تعّمم النطق المغوي لدى األطفال )يجري الباحثان دراستو الموسومة ب 
ومن مستمزمات ىذا البحث إعداد ىذا .(تشخيصيا ،أسبابيا ،مقترحات عالجيا

 الباحث فيكم من خبرة عممية وسعة اطألع قرر االستعانة بكم داالستبيان ، ولما يعو
. في إتمام أجراء ات بحثييما 
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لذا يرجى اإلجابة عمى ىذه الفقرات التي تمثل المقترحات  لعالج صعوبات النطق 
. المغوي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استبانة المقترحات 
تنظيم خدمات الدولة المقدمة لمطفل  وفق  1

. االسس التربوية والنفسية والمغوية السميمة 
تمثل 

عالجا  
قد 

تمثل 
عالجا  

ال 
تمثل 

عالجا 

التعديل  

عمل الندوات والدورات والمحاضرات في  2
. المؤسسات التربوية 

    

عمل برامج تمفزيونية خاصة بالألطفال  3
وتربيتيم تربويا ولغويا وفق األسس 

. الصحيحة 

    

األىتمام بتغذية الطفل في رياض األطفال  4
. وفي غير رياض األطفال 

    

عمل دورات تدريبية لمعممي رياض األطفال  5
تشمل برامج لغوية تساعد في عالج 

. صعوبات النطق لدى األطفال 
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توجيو القائمين عمى رياض األطفال عمى  6
معاممة األطفال وفق السبل السميمة وذالك 
بعدم اىمال اى طفل في التعميم والتدريب 

. والمشاركة 

    

مراعات مبدأ الفروق الفردية في تعميم رياض  7
. األطفال 

    

الحرص عمى الحاق جميع األطفال في  8
. رياض األطفال 

    

 )تزويد رياض األطفال والمدارس األبتدائية  9
بكل وسائل األتصال  (طالب الصف األول 

. الحديثة واألجيزة الصوتية والمرئية 

    

اعتماد المختبر المغوي اداة فاعمة في تعميم  10
المرحمة األولى في التعميم األبتدائي كونو 

خير وسياة لمكشف عن الصعوبات المغوية 
. عند األطفال 

    

حرص الوالدين عمى تخصيص الوقت  11
لأللتقاء باألبناء والحديث معيم ومشاركتيم 

. شتى مجاالت حياتيم 

    

الحرص عمى عدم انعزال الطفل ألسيما في  12
. سنينو األولى 

    

تكفل الدولة معالجة الذين يعانون من ىكذا   16
صعوبات من قبل األطباء والمتخصصين 

. في عمم النفس بشكل مجاني 

    

 

                                                                                                         
الباحثان  



 2009/دد العدد ال ابد  الثالثوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مجلددديالدد

 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: المصادر
عمم نفس الطفولة والمراىقة . ، جمال حسين ،واميمة عمي خان ياأللو س-  1
 . 1983.مطبعة جامعة بغداد .
. م1983.دار الكتاب المبناني بيروت .المقدمة  .نابن خمدون ،عبدا لرحم- 2
األصوات المغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية ، دار .أسيتيتة،سميرشريف - 3

.   م 2003وائل لمنشروالتوزيع ، عمان ،األردن ،
وزارة التعميم .اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي .ناألمام ،مصطفى محمود وأخر أ- 3

.  م 1991.جامعة بغداد .العالي والبحث العممي 
النمو النفسي واالجتماعي .األطفال مرآة المجتمع .إسماعيل ،محمد عماد الدين -  4

سنة .99ع.الكويت . سمسمة دار  المعارف .لمطفل في سنوات تكوينو األولى 
. م 1986

واقع تعميم المغة العربية في .التميمي ،عواد جاسم محمد، وباقر محمد الزجاجي - 5
المنظمة العربية لمتربية .المرحمة االبتدائي في الوطن العربي ،مشكالت ومقترحات 

 . 2003.تونس .والثقافة والعموم 



 2009/دد العدد ال ابد  الثالثوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مجلددديالدد

 

دار .وزارة التعميم العالي والبحث العممي .المغة وعمم النفس .الحمداني ،موفق - 6
.  م 1982.جامعة الموصل .الكتب لمطباعة  والنشر 

صعوبات الدارسين والمعممين والمشرفين في مشروع محو .حنا ،إبراىيم يوسف - 7
 1987.جامعة بغداد .رسالة ماجستير .األمية اإللزامي في قضاء الحمدانية وحموليا 

 .
. الشخصية والصحة النفسية .الداىري ،صالح حسن ،وناظم ىاشم ألعبيدي -  8
م  1991بغداد .دار الكتب لمطباعة والنشر . وزارة التعميم العالي والبحث العممي .
طرائق تعميم المغة العربية لمصف الخامس معاىد .الرحيم ،احمد حسن وآخرون - 9

 م  2003.مطبعة النديم  .10ط .وزارة التربية . إعداد المعممين والمعممات 
حول صعوبات التعمم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية في .الشرقاوي ،أنور - 10

منشورات ودراسات الخميج .بحوث في التربية والتعميم .جامعة الكويت . الكويت 
.  م 1983.العربي والجزيرة العربية 

 م  3،1972دار الكتاب المبناني ،بيروت ، ط . عمم النفس .صميبيا ن جميل - 11
وزارة التعميم العالي والبحث .منيجية البحث العممي ، .العمر ،مثنى عبدالرزاق - 12

.  م 2001العممي ،جامعة بغداد ، كمية التربية لمبنات ،
براىيم محمد عطا ،تعميم المغة العربية - 13 الكندري ،عبدا هلل عبد الرحمن ،وا 

 . 1996لممرحمة االبتدائي  ،مكتبة الفالح لنشر والتوزيع ،
الصعوبات التي تواجو الطالبات المطبقات في معاىد . محمد ، ىيفاء حسن- 14

إعداد المعممات في تدريس المغة العربية من وجية نظر المطبقات ، مجمة كمية 
.  م 1،2003التربية ،الجامعة المستنصرية ،ع 

القمق وعالقتو بالشخصية في مرحمة المراىقة  دراسة . مرسي  ، كمال إبراىيم - 15
 (ب ت )تجريبية ، مكتبة عمم النفس ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،

 م  1983 ،دار المشرق ،بيروت ،21ط /المنجد في المغة ،.معموف ،لويس - 16
 
 
 



 2009/دد العدد ال ابد  الثالثوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مجلددديالدد

 

 
 


